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Wszystkiego najlepszego...

Życzenia na Dzień sołtysa
– Dziękuję za rok ciężkiej pracy na rzecz lokalnej społeczności i naszych Małych Ojczyzn – zwrócił się
wójt Tomasz Czechowski do sołtysów, którzy 14 marca przybyli do siedziby Urzędu Gminy.

Uwaga!
Pomożemy
rozliczyć
podatki
Przypominamy, że
do 30 kwietnia
w Urzędzie Gminy
Trzebielino w pokoju nr 8
w każdy poniedziałek
tygodnia
w godz: 8.00-16.00

będzie można
dokonać
rozliczeń skarbowych
PIT

Zapraszamy
Osoby
niepełnosprawne!

W

Urzędzie Gminy
Trzebielino odbyło się uroczyste
spotkanie z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa, na
które przybyli sołtysi ze
wszystkich sołectw z terenu
Gminy Trzebielino.

Przy tej okazji Wójt podziękował wszystkim sołtysom i radom
sołeckim za miniony rok pracy
na rzecz lokalnej społeczności
oraz trud i zaangażowanie włożone w działania we współpracy
z samorządem. Życzył jednocześnie dużo zdrowia oraz

wszelkiej pomyślności w życiu
osobistym oraz dalszej owocnej
współpracy na rzecz wiejskiego
środowiska.
Do życzeń i podziękowań
dołączyli się również: sekretarz
Gminy Grażyna Bodnar, przewodniczący Rady Gminy Andrzej

Grzybowski,
przewodniczący
Komisji rolnictwa i ochrony środowiska Jerzy Tarnowski, przewodniczący Komisji rewizyjnej Tomasz
Zacholski, dyrektor Biblioteki
Gminnej
Krystyna
Podraża,
kierownik Zakładu Usług Komunalnych Arkadiusz Kukliński. ■

W styczniu 2017 roku rozpoczął działalność punkt
konsultacyjno-informacyjny dla osób niepełnosprawnych.
Osoby zainteresowane mogą
tam uzyskać informację o dofinansowaniach
ze
środków
PFRON, procedurach wydawania orzeczeń o niepełnosprawności oraz stopniu niepełnosprawności, orzeczeń o wskazaniach do ulg i uprawnień, możliwości uzyskania legitymacji
osoby niepełnosprawnej oraz
karty parkingowej.
Punkt konsultacyjno-informacyjny dla osób niepełnosprawnych działa w Bibliotece Gminnej
w Trzebielinie w każdy drugi
wtorek miesiąca, w godzinach od
9 do 14. ■

Przypominamy
O d 3 d o 2 8 k w i et n i a
b ę d ą w y p ł a ca n e zw ro t y
p o d at ku a kc yzowe g o
zawa r te g o w c e n i e o l e j u
n a p ę d owe g o .
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ISO w Urzędzie Gminy Trzebielino

Stawiamy na jakość
Do końca kwietnia pracownicy Urzędu Gminy Trzebielino będą na cenzurowanym – ich pracę będzie można ocenić za pomocą
ankiety. – To krok w kierunku jeszcze lepszej pracy i organizacji urzędu – wyjaśnia wójt Tomasz Czechowski.

A

nkiety to sposób
na badanie satysfakcji
klientów
Urzędu Gminy w Trzebielinie,
a w efekcie ciągłe podnoszenie
jakości pracy urzędników. Głównym celem przeprowadzania
badania jest bieżące uzyskiwanie
informacji na temat poziomu jakości usług świadczonych przez
pracowników urzędu, co pozwoli
m.in. precyzyjnie określić słabe
obszary działalności urzędu,
wprowadzić procedury doskonalące, lepiej zarządzać komórkami
organizacyjnymi, podnieść jakość
świadczonych usług publicznych.
Wypełnione ankiety można
składać do specjalnej urny oznaczonej napisem „ANKIETY – badanie satysfakcji klienta”, znajdującej się na korytarzu w Urzędzie
Gminy w Trzebielinie, jak również
wypełnić on-line na stronie internetowej – www.trzebielino.pl
Badanie satysfakcji klienta jest
konsekwencją certyfikacji Urzędu
Gminy normą ISO 9001:2015
w zakresie świadczenia usług
administracji
samorządowej
związanych z realizacją zadań
publicznych własnych i zleconych
zaspakajających
potrzeby
społeczności lokalnej oraz zapewniających wszechstronny rozwój
Gminy Trzebielino.
Wyniki badania ankietowego

podane zostaną do publicznej
wiadomości na stronie internetowej gminy www.trzebielino.pl do
30 czerwca 2016 r.
– Uznając potrzebę stałego
doskonalenia obsługi mieszkańców, w lipcu ubiegłego roku,
podjąłem decyzję o wprowadzeniu w Urzędzie Gminy Trzebielino
systemu zarządzania jakością
zgodnego z wymaganiami normy
ISO 9001:2015 – przypomina
wójt.
W toku prac nad systemem
zarządzania jakością rozpoczęły
się spotkania informacyjne,
urzędnicy przeszli szkolenia
z zakresu normy ISO 9001:2015,
a także opracowali podstawowe
dokumenty: misję, księgę jakości
i zarządzania, politykę jakości.
Na funkcję pełnomocnika Wójta
Gminy do spraw Systemu
Zarządzania Jakością powołano
Grażynę Bodnar, sekretarza
Gminy.
W styczniu przeprowadzono
w Urzędzie Gminy audyt certyfikujący. Potwierdził on zgodność
wdrożonego
zintegrowanego
systemu zarządzania jakością
z wymaganiami normy ISO
9001:2015.
– Decyzja o poddaniu się
audytowi jest dowodem otwartości
działania Urzędu i dążenia do
wdrażania systemowych mecha-

Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu ankietowym.
nizmów zarządzania w zakresie
jakości świadczonych usług
publicznych. Aby właściwie wypełniać swe zadania, administracja
musi stale się rozwijać, zmieniać
i przystosowywać do nowych

❚ Ankieta dostępna na stronie
internetowej w zakładce „wypełnij
ankietę”.
❚ Ankiety w wersji papierowej
dostępne na stanowiskach urzędniczych.

wyzwań. Osiągnięcie takiego
standardu wymaga więc aby
Urząd był funkcjonalny i bardziej
przyjazny dla klienta – podkreśla
Tomasz Czechowski.
Dzięki wdrożeniu, utrzymywaniu
i rozwojowi systemu zarządzania
Urząd Gminy Trzebielino zamierza
poprawić skuteczność i efektywność działania i osiąganych rezultatów, większe zadowolenie klienta, upowszechnienie dobrych
praktyk zarządczych, bardziej
racjonalne gospodarowanie zasobami, wzrost wiarygodności

wobec partnerów oraz ciągłe
doskonalenie, tak aby uzyskać
korzyści zarówno dla Urzędu, jak
i jego klientów.
– Wraz z jakością idzie
w parze lepsza i sprawniejsza
obsługa
klientów
uzyskana
poprzez ustanowienie i realizowanie polityki celów, polityki
informacyjnej i konkurencyjność.
Są to elementy, które składają
się na wizerunek dobrej administracji – podsumowuje wójt
wielomiesięczny proces starań
o certyfikat. ■

ślano, że za samorządem stoją
ludzie, konkretni wyborcy, i są
oni siłą tego ruchu.
Forum zostało zorganizowane
przez 6 organizacji samorządowych: Związek Miast Polskich,
Związek Gmin Wiejskich RP, Unię
Metropolii Polskich, Związek Województw RP, Związek Powiatów
Polskich, Unię Miasteczek Polskich

oraz Ogólnopolskie Porozumienie
Organizacji
Samorządowych.
Wzięło w nim udział blisko 1600
osób, a wśród nich m.in. prof.
Jerzy Stępień (były prezes Trybunału Konstytucyjnego, współtwórca
reformy samorządowej w Polsce
z 1990 r.), Tomasz Siemoniak
(PO), Władysław Kosiniak-Kamysz
(PSL), Piotr Zgorzelski (PSL). ■

Kolejne spotkanie w obronie samorządności terytorialnej w Polsce

Twój los w twoich rękach
16 marca, w Warszawie,
odbyło się największe
forum samorządowe ostatnich lat. Udział w nim
wzięli samorządowcy nie
zgadzający się na zapowiadane przez rząd zmiany
prawa
samorządowego
w Polsce.
Uczestnicy spotkania wyrazili
sprzeciw wobec ograniczania,
zagwarantowanego w Konstytucji
prawa wyborczego obywateli,
podkreślając, że to mieszkańcy
będący gospodarzami społeczności lokalnych, poprzez wolne
wybory i referenda, powinni decydować o kształcie swoich wspólnot samorządowych.

W dyskusji oceniono, że zapowiadane przez rząd PiS zmiany
prawa zmierzają do ponownej
centralizacji państwa i pozbawienia samorządu rzeczywistego
udziału w sprawowaniu władzy
publicznej.
Podczas spotkania nie zabrakło
konstruktywnych pomysłów na to,
w jaki sposób samorządowcy
mogą walczyć o samorządność.

Podpisanie Karty Samorządności
oraz przyjęcie apelu przedstawicieli środowisk samorządowych
w obronie samorządności terytorialnej w Polsce – to najważniejsze punkty Forum Samorządowego.

Aby podjąć skuteczną walkę,
korporacje muszą działać razem.
Stąd zrodził się pomysł powołania
Samorządowego Komitetu Protestacyjnego. Komitet ma sprawnie
reagować na zmieniającą się
rzeczywistość, monitorować to co
dzieje się w samorządach i koordynować działania na wszystkich
szczeblach związków samorządowych.
– Powołanie Samorządowego
Komitetu Protestacyjnego rozpoczyna naszą drogę w walce
o prawa obywateli zapisane
w Konstytucji – podsumował
spotkanie Paweł Adamowicz,
członek Zarządu Unii Metropolii
Polskich, prezydent Gdańska.
W wielu wypowiedziach podkre-

www.trzebielino.pl

DZIEŃ KOBIET

|marzec 2017 r.

3

Obchodziliśmy Dzień Kobiet

Silna, choć słaba płeć
W kobietach jest siła – pod takim hasłem przebiegał w tym roku Dzień Kobiet w Bibliotece Gminnej w Trzebielinie, który przyciągnął
duże grono kobiet z Trzebielina i okolic.

W

iosennie udekorowane stoły, wystawa „W kobietach jest siła…” oraz piosenka „Być kobietą” już na
początku wspólnego świętowania
wprowadziła nas w dobry klimat.
Spotkanie rozpoczęła dyrektor
Biblioteki w Trzebielinie Krystyna
Podraża witając przybyłe Panie
oraz zaproszonych gości: Tomasza Czechowskiego z małżonką,
radnych: Władysławę Lipka,
Tomasza Zacholskiego z małżonką oraz Grażynę Pańczyk z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa
Rolniczego w Miastku. Wójt Gminy
Trzebielino złożył Paniom życzenia
oraz ku zaskoczeniu zebranych
przeczytał wiersz o kobietach: „Na
tej sali no o rety najpiękniejsze są
kobiety. Tak wytworne i dojrzałe,
oddasz za nie życie całe...”.
W dalszej części programu
wystąpił zespół DIVISI z Powiatowego Młodzieżowego Domu
Kultury w Miastku pod opieką
instruktor Justyny Depka-Prądzyń-

skiej. Młodzi artyści zaśpiewali
w dwóch częściach programu
łącznie 9 utworów. Występ
spotkał się z aplauzem widowni.
Po pierwszej części koncertu
animator kultury K. Michalak omówi-

ła wystawę „W kobietach jest siła…”
przedstawiając sylwetki kobiet, które
miały największy wpływ na historię
świata. Kto słuchał uważnie miał
ułatwione zadanie w odpowiedziach
na konkursowe pytania w przeprowadzonej zgaduj-zgaduli. Można
było wygrać bony podarunkowe
o wartości od 50 zł do 100 zł
oraz nagrody rzeczowe (słodycze,
kosmetyki oraz ozdoby wielkanocne). Po drugiej części występu
zespołu DIVISI nastąpił dalszy ciąg
konkurencji m. in. śpiewanie karaoke i zumba. Pozostałe fanty rozlosowano wśród pań i były to same
szczęśliwe losy. Gości częstowano
kawą, herbatą oraz ciastem.
Spotkanie minęło w miłej i serdecznej atmosferze. ■

[PODZIĘKOWANIA]
Serdecznie dziękujemy współorganizatorom:
– sołtys Irenie Andrys i Radzie Sołeckiej z Trzebielina,
– sołtys Dolna Janinie Marcula-Kamińskiej oraz Radzie Sołeckiej z Dolna
za wsparcie finansowe.
– zespołowi DIVISI Z PMDK w Miastku wraz z instruktorką Justyną Depka-Prądzyńską.
Sponsorom:
– Katarzynie Kula (Salon Pasja w Zielinie), Bożenie Żyłka (sklep odzieżowy
w Trzebielinie), Bożenie Rafałowskiej (bar Zatoka w Miastku), Magdzie
Dzierżak z Poborowa, Aleksandrze Kowalczyk z Kołczygłów, Dorocie Zagdan
z Suchorza, Renacie Zefert z Objezierza, Wojciechowi Domino z Apteki pod
Lwem w Trzebielinie, Justynie Sadyś z Suchorza, Jarosławowi Malkiewiczowi
(Pizza-Kebab NAPOLI w Kołczygłowach), Tomaszowi Zabrockiemu (sklep
spożywczy w Trzebielinie), Mariuszowi Bzowskiemu (sklep ABC w Trzebielinie).

Wszystkim Paniom moc serdecznych życzeń!
8 marca sala wiejska
w Suchorzu wypełniła się
mieszkankami sołectwa.
Wszystko za sprawą organizowanego w tym dniu
przez sołtys, radę sołecką
i bibliotekę wyjątkowego
wieczoru dedykowanego
Kobietom.
Spotkanie rozpoczęło się
życzeniami dla wszystkich przedstawicielek płci pięknej złożonymi
przez Tomasza Czechowskiego
wójta Gminy Trzebielino, Daniela
Chwarzyńskiego
–
radnego
powiatowego oraz Tadeusza

Półtoraka, przedstawiciela rady
sołeckiej w Suchorzu. Każda
z Pań została obdarowana kwiatami, a potem przyszedł czas na
część artystyczną. W refleksyjnoliryczny klimat wprowadziła przybyłych Kamila Lewicka z zespołem. Ich występ bardzo spodobał
się publiczności, więc nie obyło
się bez bisowania.
Nie zabrakło także tradycyjnego „Sto lat”, okolicznościowego
tortu ufundowanego przez bar
Zatoka w Miastku i doskonałych
ciast, przygotowanych przez
mieszkanki sołectwa Suchorze.
Ponieważ kobiety lubią być

obdarowywane i zaskakiwane,
dlatego organizatorzy przygotowali dla Pań drobne upominki.
Uroczystość prowadziła bibliotekarka Iwona Szczęsna.
– Dziękujemy wszystkim, którzy
pomogli nam w organizacji
uroczystości. Niezmiernie nam
miło, że mieszkanki sołectwa
Suchorze przyjęły zaproszenie
i razem z nami spędziły ten
dzień. Mamy nadzieję, że dzięki
naszym staraniom był on dla Pań
naprawdę wyjątkowy i że za rok
spotkamy się by ponownie wspólnie go przeżyć – podkreślają
organizatorzy. ■

4

INWESTYCJE

www.trzebielino.pl
|marzec 2017 r.

Ruszyła
przebudowa
odcinka
15 marca przekazano plac pod przebudowę drogi
powiatowej na odcinku Dolno – Trzebielino. Koszt
modernizacji to ponad 400 tys. zł.

I

nwestycja
zakłada
przebudowę drogi powiatowej na odcinku
900 metrów i zostanie zrealizowana przez Zarząd Dróg Powiatowych w Bytowie w porozumieniu
Gminą Trzebielino przy wsparciu
funduszy Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata 2014
-2020.
Modernizacja polega m.in.
na wykonaniu robót przygotowawczych
i
rozbiórkowych
starej nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych. Dopiero
wtedy będzie można przystąpić
do wykonania nowej jezdni.
Zaplanowano również przełożenie zjazdów, a także wykonanie
robót odwodnieniowych.
Podczas przekazania placu
budowy obecni byli: Marian
Miazga – dyrektor ZDP w Byto-

[419 802,84 zł]
wyniesie całkowity
koszt modernizacji

wie, Janusz Mortas – zastępca
dyrektora ZDP w Bytowie, Leszek
Bigus – wykonawca, Konrad

Główczewski – inspektor nadzoru
inwestorskiego, Andrzej Dwulit
– kierownik Obwodu Drogowego

Droga gminna Dolno – Glewnik

Jest projekt modernizacji
Ta droga wymaga natychmiastowej przebudowy – argumentowała gmina składając w lutym
wniosek do Wojewódzkiego Biura
Geodezji i Terenów Rolnych
w Gdańsku o dofinansowanie
przebudowy odcinka 735 mb
drogi gminnej Dolno – Glewnik.
Planowany koszt inwestycji

W kwietniu ruszy przebudowa nawierzchni drogi,
chodników, oświetlenia
drogowego i budowa kanalizacji sanitarno-deszczowej w Suchorzu.
– Długo czekaliśmy i najbliższe niedogodności wcale nam
nie przeszkadzają. Wręcz przeciwnie – musi być trochę gorzej,
żeby było lepiej – oceniają
mieszkańcy osiedla domków
jednorodzinnych
przebudowę
drogi, która łączy ich posesje
z drogą powiatową.
W ramach inwestycji powstanie
jezdnia długości 1053 m i szerokości 5,5 m, obustronne chodniki
o szerokości 1,5 m każdy oraz
zjazdy do przyległych nieruchomości.
Jezdnia, chodniki oraz zjazdy
będą posiadały nawierzchnię
z kostki betonowej. Odwodnienie
nawierzchni zostanie zapewnione

wynosi 488 880,62 zł, a gmina
stara się o dofinansowanie
w wysokości 150 000,00 zł ze
środków budżetu województwa
pomorskiego związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów
rolnych.
W ramach przebudowy planuje
się wykonanie nawierzchni drogi

o szerokości 4,5-6 m z betonu
asfaltowego, wykonanie zjazdów
oraz
obustronnych
poboczy
z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Odwodnienie
nawierzchni będzie zapewnione
do istniejących rowów przydrożnych, te zaś zostaną odtworzone
poprzez oczyszczenie z namułu. ■

Doczekaliśmy się remontu
poprzez wykorzystanie istniejącej
kanalizacji deszczowej. Droga
zostanie wyposażona również
w sieć oświetlenia drogowego,
które będzie się składało z 28
lamp typu LED zamontowanych
na słupach o wysokości 9 m.
Dodatkowo, w ramach porozumienia zawartego z Powiatem
Bytowskim, zostanie zrealizowane zadanie „Przebudowa drogi
powiatowej nr 1175G w miejscowości Suchorze na odcinku
długości 350 metrów”. Umowa
zobowiązuje Powiat do wykonania
przebudowy nawierzchni drogi na
odcinku od zjazdu z drogi krajowej do granic szkoły, budowy
zatok autobusowych, chodnika
i przejścia dla pieszych w okolicy skrzyżowania z przebudowywaną drogą gminą. ■

nr 2 w Miastku, wójt Gminy
Tomasz Czechowski oraz kierownik ZUK Arkadiusz Kukliński. ■
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Nowa sieć szkół w gminie
Przekształcenie szkół w gminie Trzebielino zyskało akceptację pomorskiego kuratora oświaty Moniki Kończyk, która zaakceptowała
uchwałę Rady Gminy Trzebielino, zawierającą projekt nowej sieci szkół.

U

chwała dotycząca
projektu dostosowania sieci szkół
podstawowych i gimnazjów
do nowego ustroju szkolnego została podjęta 22 lutego. Następnie została przekazana
do Pomorskiego Kuratora Oświaty w celu wydania opinii. Ten
był zobligowany wydać opinię
w ciągu 21 dni. Opinia kuratora
oświaty jest wiążąca i nie służy
od niej zażalenie. Uchwałę opiniują również związki zawodowe.
Projekt organizacji oświaty
wrócił do Rady Gminy, która na
najbliższej sesji podejmie osta-

teczną uchwałę określającą plan
sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez
Gminę.

Nowa sieć szkół przedstawia
sią następująco:
Gimnazjum im. Zjednoczonej
Europy z siedzibą w Starkowie
zostanie przekształcone w ośmioletnią szkołę podstawową z obwodem szkolnym składającym się
z miejscowości: Starkowo, Starkówko, Zielin, Cetyń, Wargoszewo.
Klasy obecnego Gimnazjum
ukończą w nim programowo
naukę. ■

Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich z siedzibą w Trzebielinie przekształcona zostanie
w ośmioletnią szkołę podstawową z obwodem szkolnym składającym się z miejscowości:
Trzebielino, Dolno, Bąkowo, Glewnik, Toczek, Poborowo, Owczary, Szczyciec, Bożanka,
Broczyna, Popielewo, Grądki Dolne, Czarnkowo.

Rusza program
pomocy
żywnościowej
■ Gmina Trzebielino rozpoczyna
w drugim kwartale bieżącego roku
współpracę z Bankiem Żywności
w Słupsku. Oznacza to możliwość uzyskania przez mieszkańców naszej
gminy pomocy żywnościowej.
Współpraca realizowana będzie poprzez
dostawy żywności w ramach Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa na
lata 2014-2020. Jego celem jest pomoc
żywnościowa dla osób najbardziej potrzebujących w formie paczki żywnościowej.
Paczkę żywnościową mogą otrzymywać
osoby, których dochód nie przekracza
200 proc. kryterium dochodowego,
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej tj. 1268 zł dla osoby
samotnie gospodarującej oraz 1028 dla
osoby w rodzinie.

Poza dystrybucją żywności realizowane
będą działania towarzyszące dla osób
korzystających z pomocy żywnościowej.
Polegać to będzie na organizowaniu
warsztatów np. doradztwa zawodowego,
komunikacji interpersonalnej, doradztwo
dla osób współuzależnionych, doradztwo psychologiczne, reintegracji
społeczno-zawodowej, spotkań informacyjno-edukacyjnych dla samotnych
matek.
Realizacją programu na terenie Gminy
Trzebielino zajmować się będzie Gminny
Ośrodek Pomocy Społecznej. Koordynatorem programu z ramienia GOPS
będzie pracownik socjalny Grażyna Sieklucka.

[WAŻNE]
Informacje dotyczące możliwości
udziału w programie dostępne są
u pracowników ośrodka lub pod
numerem tel. 59 85 80 255.

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchorzu staje się ośmioletnią szkołą podstawową z obwodem szkolnym składającym się z miejscowości: Suchorze, Objezierze, Myślimierz,
Kleszczewo, Moczydło, Miszewo, Miszewo Górne, Radaczewo, Gumieniec, Ciemnica, Uliszkowice.
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Aplikacja „Od Bałtyku po Kaszuby”

Internetowy przewodnik za darmo!
Aplikacja internetowa to baza ponad 100 tras turystycznych znajdujących się na terenie województwa pomorskiego i zachodniopomorskiego.

A

plikacja umożliwia
przeglądanie tras
turystycznych na
jednej mapie, w tym trasy
piesze, rowerowe, kajakowe,
narciarskie, konne oraz Nordic
Walking. Do każdej trasy dołączono ciekawe obiekty, w tym miejsca krajoznawcze, przyrodnicze,
gastronomiczne, noclegowe oraz
inne atrakcje turystyczne. Aplikacja umożliwia sortowanie tras
i obiektów według odczytu GPS,
dzięki czemu w pierwszej kolejności wyświetlą nam się te położone najbliżej nas. Dodatkowo
aplikacja za pomocą wbudowanej
nawigacji poprowadzi nas po
trasie lub wskaże dojazd do
początku trasy lub poszczegól-

Wójt Gminy Trzebielino
ogłosił konkurs fotograficzny, a jego efektem
będzie wybór 12 najlepszych zdjęć, które stworzą
kalendarz Gminy Trzebielino na 2018 rok.
Konkurs adresowany jest do
wszystkich mieszkańców gminy
Trzebielino oraz odwiedzających
gminę turystów (osoby fizyczne).
Konkurs trwa do 31 października. Zgłoszone do konkursu zdjęcia
powinny być tematycznie związane
z Gminą Trzebielino. Mogą przedstawiać: architekturę, krajobraz,
florę, faunę, osoby (za ich zgodą)
lub wydarzenia. W konkursie
wybierzemy 12 zdjęć do kalendarza Gminy Trzebielino na 2018 rok.
Warunkiem
uczestnictwa
w konkursie jest przesłanie foto-

rzystania z aplikacji. Ewentualne
uwagi i sugestie prosimy kierować
do Urzędu Gminy Trzebielino.
Aplikację za darmo można
pobrać ze sklepu Google Play
oraz App Store. ■

nych obiektów. Nawigacja będzie
pilnowała naszego położenia na
trasie i poinformuje gdy z niej
zboczymy.
Baza ponad tysiąca obiektów

została podzielona na kategorie,
każdy z nich posiada także swoją
wizytówkę, która zawiera opis,
dane teleadresowe oraz położenie.
Aplikacja oprócz funkcji typowo

Zróbmy wspólnie kalendarz
grafii (maksymalnie 5) drogą elektroniczną na adres: m.piechowska@trzebielino.pl lub na nośniku
elektronicznym (np. płyta). W tytule e-maila należy wpisać „Kalendarz Gminy Trzebielino 2018”.
W wiadomości należy podać imię
i nazwisko autora, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz
miejsce, gdzie zostało wykonane
zdjęcie. Zdjęcia bez podania tych
danych nie będą uwzględniane.
Parametry zdjęć w wersji elektronicznej: format JPG, rozmiar
minimum 10 MPx, tj. zdjęcie powinno posiadać wymiar minimum
2600 pikseli na krótszym boku.
Uczestnik poprzez zgłoszenie
zdjęcia/zdjęć
do
Konkursu

potwierdza, że są jego własnością
oraz posiada zgodę osób
biorących udział przy powstaniu
pracy na uczestnictwo w konkur-

Kwota prawie 40 tys. zł stanowi znaczne
obciążenie dla budżetu gminy, a to
w konsekwencji sprawia, że o tyle

zmniejszy się budżet do wykorzystania
na remonty bieżące dróg gminnych
w roku 2017.

[krótko]
Zima krótka, ale droga
■ Tegoroczna zima była krótka, lecz
niezwykle intensywna w niesprzyjające warunki drogowe, które wymagały użycia specjalistycznego
sprzętu.
Od 4 stycznia do 14 lutego Gmina Trzebielino wydała 38 570,11 zł na odśnieżanie i posypywanie piaskiem lokalnych dróg oraz chodników. Kilkakrotnie
korzystano z usług koparek, które okazywały się niezbędne do przywrócenia
przejezdności dróg biegnących wśród
pól. Powtarzające się zamiecie śnieżne
tworzyły wysokie zaspy, z którymi mógł
sobie poradzić tylko ciężki sprzęt.

nawigacyjnych i informacyjnych,
powiadomi także o ciekawych
wydarzeniach organizowanych na
terenie swojego zasięgu.
Zachęcamy do instalacji i ko-

[BRAWO!]
Aplikacja powstała dzięki partnerskiemu projektowi nadleśnictw:
Trzebielino, Dretyń, Bytów,
Sławno, Miastko, Osusznica, Warcino oraz Gmin: Czarna Dąbrówka,
Darłowo, Lipnica, Malechowo,
Parchowo, Polanów, Postomino,
Sławno, Studzienice, Trzebielino,
Tuchomie, Bytów, Kępice i miast
Darłowo i Sławno

sie oraz na publikację, a także iż
przysługują mu prawa autorskie
do zdjęć w pełnym zakresie.
Przystąpienie do konkursu jest

równoznaczne z akceptacją
Regulaminu.
Więcej informacji na stronie internetowej www.trzebielino.pl

www.trzebielino.pl
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Będą dopłacać do usuwania azbestu
Powiat Bytowski zamierza przystąpić do konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku
pod nazwą „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu województwa pomorskiego” (edycja 2017). Da to możliwość uzyskania
dofinansowania na usuwanie azbestu.

T

ylko w gminie Trzebielino
podczas
ostatniej inwentaryzacji wyrobów azbestowych
stwierdzono 1047 obiektów
zawierających azbest. Najwięcej obiektów, w konstrukcji
których znajdują się materiały
zawierające azbest, znajduje się
w Suchorzu i Trzebielinie (157),
następnie w miejscowości Cetyń
(142) oraz w Zielinie (123).
Największą masę wyrobów
zawierających azbest stwierdzono
w Suchorzu (445 188,50 kg),
następnie w miejscowości Cetyń
(263 491,80 kg), w Trzebielinie
(170 249,70 kg) oraz w Zielinie
(148 017,10 kg).
Dofinansowanie
można
uzyskać na demontaż wyrobów
azbestowych wraz z ich transportem i przekazaniem do unieszkodliwienia
na
składowisku
odpadów niebezpiecznych lub
wyłącznie transporcie i przekazaniu do unieszkodliwienia wyrobów
azbestowych zdemontowanych
w latach poprzednich i przygotowanych do transportu.
Powiat Bytowski może uzyskać
wysokość dofinansowania do
85 proc. całkowitego kosztu
poszczególnych zadań, z zastrzeżeniem jednak, że podatek VAT
nie podlega dofinansowaniu (nie
jest kosztem kwalifikowanym).
Wzorem lat ubiegłych, Powiat
Bytowski wspólnie z gminami
naszego
powiatu,
zamierza
współfinansować część pozosta-

Gmina Trzebielino wystąpiła
z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie
budowy sieci kanalizacji sanitarnej
z przyłączami do budynków
w miejscowości Cetyń oraz przebudowy stacji uzdatniania wody
w
miejscowości
Trzebielino
w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich na lata
2014–2020, działanie Gospodarka
wodno-ściekowa.
Planowany
koszt całego przedsięwzięcia to
3 402 500 zł, z czego dofinansowanie wynosi 1 670 587 zł.
W ramach tej inwestycji zaplanowano wybudowanie sieci kanalizacji o długości około 7 km
z Cetynia do Starkowa, skąd ścieki będą trafiały do oczyszczalni
w Zielinie. Planowany termin
rozpoczęcia prac to 2019 rok.
Z nowo powstałej infrastruktury

łych kosztów usuwania wyrobów
zawierających azbest. Zakładany
minimalny udział w kosztach po
stronie właściciela nieruchomości
wyniesie ok. 7 proc. Zastrzega się
jednak, że w przypadku uzyskania niższego niż planowane dofinansowania z Funduszu, udział
w kosztach przypadający na
właściciela może być wyższy od
zakładanego.
Spośród oznaczonych na terenie gminy Trzebielino obiektów
z azbestem ponad 11 proc.
zostało przypisanych do wyrobów
bardzo zniszczonych i wyrobów

[KIEDY]
Planuje się demontaż i odbiór wyrobów azbestowych od czerwca do
października 2017 r.

już nieużywanych, złożonych, lub
zalegających
na
posesjach
mieszkańców. Wymagają one
pilnego usunięcia lub zabezpieczenia ze względu na ryzyko
dalszych uszkodzeń i obecność
ich w sąsiedztwie domostw
(szacowana liczba obiektów 86).
Na szczęście na budynkach
najwięcej jest wyrobów azbestowych o powierzchni nienaruszonej
lub zabezpieczonej i nienarażonej
na uszkodzenia mechaniczne
(830 obiektów) i one nie wymagają szybkiego usunięcia.
Szacunkowy koszt jednostkowy
usunięcia wyrobów zawierających
azbest wraz z demontażem wynosi około 600 zł za tonę oraz 400
zł za tonę w przypadku wyrobów
zdemontowanych.
Koszt usunięcia wyrobów
azbestowych z poszczególnych

nieruchomości określony zostanie
po rozstrzygnięciu przetargu na
wyłonienie wykonawcy oraz przeprowadzeniu przez tegoż wykonawcę zaplanowanych prac,
w tym zważenia odpadów azbestowych na danej nieruchomości.
Ostateczna wysokość dofinansowania znana będzie po opublikowaniu wyników konkursu przez
Fundusz, tj. do 31 maja 2017 r.
Osoby zainteresowane udziałem w zadaniu powinny złożyć
wniosek o zakwalifikowanie nieruchomości do „Programu usuwania
wyrobów zawierających azbest
z terenu powiatu bytowskiego”.
Wnioski należy składać w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa
i Leśnictwa Starostwa Powiatowego w Bytowie, pokój nr 218,
w terminie do 31 marca 2017 r.
W przypadku obiektów związanych z prowadzeniem działalności
gospodarczej zakładana wyso-

kość dofinansowania obejmować
będzie wyłącznie dofinansowanie
przyznane przez Fundusz. Pozostały koszt usunięcia wyrobów
azbestowych,
przedsiębiorca
uczestniczący w realizacji zadania
zobowiązany jest pokryć ze środków własnych.
Możliwe jest również usuwanie
wyrobów zawierających azbest
zdemontowanych lub porzuconych przed 2017 rokiem i znajdujących się w miejscach do
tego celu nieprzeznaczonych
(posesje, dzikie wysypiska).
Dofinansowanie nie dotyczy
zakupu i montażu nowych pokryć
dachowych. ■

Wnioski dostępne są na stronie
www.trzebielino.pl
oraz w Urzędzie Gminy Trzebielino
– pok. nr 12.

Gminne plany na rozbudowę sieci wod.-kan.
skorzysta około 300 mieszkańców
Cetynia. Kolejnym etapem inwestycji będzie skanalizowanie miejscowości Poborowo.
Zaplanowano również przebudowę stacji uzdatniania wody
w Trzebielinie, gdyż stan techniczny urządzeń jest zły, a technologia przestarzała i energochłonna.
Dzięki
realizacji
inwestycji zmniejszą się koszty
eksploatacji urządzeń, a także
polepszy się jakość wody przeznaczonej do spożycia. Planowany termin rozpoczęcia prac to
2018 rok. Dzięki połączeniu obu
inwestycji w jeden wniosek gmina
uzyska dodatkowe punkty na
etapie oceny wniosków przez
Urząd Marszałkowski. ■
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Topole na opał są „eko”
Do Urzędu Gminy zaczęły napływać niepokojące pytania jakie to rośliny sadzi się na rozległych terenach gminy i czy takie
monokultury nie wpłyną źle na nasze środowisko. Wychodząc naprzeciw obawom mieszkańców Cetynia i Starkowa poprosiliśmy
o odpowiedź spółkę, która zajmuje się tą uprawą.
Karolina Święcka, pełnomocnik spółki Eko Tople,
14 marca przesłała pismo
do Urzędu Gminy, w którym
czytamy:
„Szanowni Państwo,
Spółka Eko Topola jest właścicielem plantacji topoli zlokalizowanych na terenie Państwa
Gminy. W związku z prężnym
rozwojem spółki i chęcią utrzymania dobrych relacji, chcemy
przybliżyć Państwu charakter
naszej działalności.
Celem uprawy jest produkcja
biomasy na cele energetyczne,
a także drewna do produkcji
papieru lub płyt drewnopochodnych. Wybraliśmy topole, ponieważ charakteryzują się bardzo
szybkim wzrostem. Sadzone
przez nas drzewa pochodzą ze
szkółek prowadzących tradycyjną hodowlę, co oznacza, że
materiał
sadzeniowy
został
uzyskany w procesie krzyżowania
i wyboru osobników o najlepszych
cechach. Pielęgnacja upraw polega głównie na odchwaszczaniu

i nawożeniu gleby. Pierwszy zbiór
następuje po 4-8 latach od posadzenia drzew, w okresie jesiennozimowym. Po ścince drzewa
odrastają z pozostawionych karp.
Po kilku takich cyklach nastąpi
nowe nasadzenie lub grunt zostanie przygotowany do prowadzenia
innych upraw rolniczych.
Skutecznie wdrożyliśmy system
zarządzania uprawami, który
pozwala nam planować, wdrażać
i monitorować wszystkie działania,
a także dbać o zasoby naturalne.
Zarządzaniem naszymi uprawami zajmuje się spółka GreenWood Resources Poland z siedzibą w Kwidzynie. W celu uzyskania
dalszych informacji o plantacjach
prosimy odwiedzić ich stronę
internetową: http://greenwoodresources.com/zrownowazony-rozwoj/.
Znajduje się tam adres email, pod
który można kierować wszelkie
pytania, wątpliwości i sugestie
związane z naszą działalnością,
a także można wysłać prośbę
o udostępnienie streszczenia
Planu zarządzania plantacjami”. ■

Suchorze

Lokalny Animator Sportu

Plany rekultywacji
jeziora Trzebielińskiego
Przypomnijmy! 2 maja 2016 r.
Gmina
Trzebielino
uzyskała
pozwolenie wodnoprawne od
Marszałka Województwa Pomorskiego (właściciela jeziora Trzebielińskiego) na przeprowadzenie
procesu rekultywacji jeziora metodą probiotechnologiczną. W decyzji Urząd Marszałkowski nałożył
na Gminę Trzebielino obowiązek
przeprowadzania szeregu badań
wody oraz osadów dennych.
Nałożył również na Gminę Trzebielino obowiązek uzyskania kolejnego pozwolenia które Gmina
Trzebielino uzyskała od Starosty

Bytowskiego w dniu 17.02.2017 r.
na szczególne korzystanie z wód
polegające na wycince roślinności
z wód i brzegu jeziora Trzebielińskiego. Obecnie Gmina oczekuje na zmianę Decyzji Marszałka
Województwa Pomorskiego obejmująca zmniejszenie zakresu
i ilości badań co w znacznym
stopniu przyczyni się do obniżenia
kosztów rekultywacji Jeziora Trzebielińskiego. Ponadto gmina Trzebielino planuje ponownie wystąpić
do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Pomorskiego o dofinansowanie przedsiewziecia. ■

[krótko]
Kompleks boisk sportowych
„Orlik” w Suchorzu zakwalifikowany został do udziału w projekcie „Lokalny Animator Sportu”,
który jest realizowany przez
Fundację Rozwoju Kultury Fizycznej. Dofinansowanie w kwocie ok.
8 000 zł otrzyma Szkoła Podstawowa w Suchorzu na zatrudnie-

nie Animatora Sportu ze środków Programu „Sport Wszystkich
Dzieci”
Ministerstwa
Sportu
i Turystyki.
Projekt ma na celu realizację
działań na rzecz powszechnej
dostępności mieszkańców do
kultury fizycznej, poprzez likwidowanie barier i ograniczeń wyni-

kających z: wieku, stopnia sprawności fizycznej, zamożności
społecznej oraz płci i zainteresowań.
Zapraszamy wszystkich mieszkańców gminy Trzebielino do
aktywnego spędzenia czasu
w kompleksie boisk sportowych
w Suchorzu. ■

Pierwszy krok
do gazyfikacji
■ 28 lutego wójt Gminy Trzebielino
i przedstawiciele Polskiej Spółki
Gazownictwa sp. z o.o. podpisali list
intencyjny. Tym samym obie strony zadeklarowały gotowość do rozmów
w przedmiocie ustalenia możliwości budowy gazociągu i zasad jego finanso-

wania oraz określiły zasady mające na
celu zaplanowanie i wybudowanie gazowej sieci dystrybucyjnej w Gminie
Trzebielino.
Mieszkańcy gminy zainteresowani poborem gazu ziemnego mogą składać wypełnione ankiety dostępne w Urzędzie
Gminy Trzebielino oraz na stronie internetowej urzędu – www.trzebielino.pl

www.trzebielino.pl
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Młodzi naukowcy

Kanalizacja to nie jest kosz na śmieci!

ZUK apeluje
Szanowni Mieszkańcy,

W Szkole Podstawowej
im. Sportowców Polskich
w Trzebieline w ramach
projektu „Szkoła Równych
Szans” odbywają się zajęcia pod nazwą Laboratorium Przyrody i Eco-Przyrody.
W ramach tych zajęć uczniowie prowadzą bardzo ciekawe
eksperymenty i przeprowadzają

różnorodne badania np. poznają
właściwości przeróżnych substancji, podstawowe prawa fizyki
i chemii oraz rozwijają swoją
kreatywność. Ponadto odkrywają
możliwości swojego umysłu oraz
ćwiczą go, pielęgnują uczucia
pozytywne, budują swój świat
wartości oraz wzbogacają go.
Dzięki tym zajęciom uczniowie
potrafią wykorzystać poznaną
teorię w życiu codziennym. ■

Nauka przez zabawę
Od listopada 2016 roku
w Szkole Podstawowej w Suchorzu realizowane są zajęcia dodatkowe w ramach projektu „Szkoła
równych szans”. Jednym z nich
jest „Laboratorium robotyki i klocków konstrukcyjnych”. Celem
zajęć jest rozwijanie pamięci
i kreatywnego logicznego myśle-

nia, rozwijanie percepcji wzrokowej,
wzmacnianie
poczucia
własnej wartości, zainteresowanie
robotyką i programowaniem oraz
rozwijanie umiejętności współdziałania i pracy w zespole. Na
zajęcia uczniowie budują własne
roboty, programują i wprawiają
w ruch. ■
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Kanalizacja sanitarna służy
do
odbierania
ścieków
z naszych domów. Ścieki
powinny składać się wyłącznie
z nieczystości powstających
w wyniku prania, kąpieli, mycia
oraz korzystania z toalet. Niestety, to co często płynie w rurach
kanalizacyjnych nie przypomina
ścieków i powoduje zatykanie
przewodów oraz awarie przepompowni. Koszty usuwania
tych awarii ponosimy my wszyscy. Każdy z nas ma więc
realny wpływ na prawidłowe
funkcjonowanie kanalizacji, przepompowni oraz oczyszczalni
ścieków.
Żeby uniknąć zatykania przewodów, studzienek oraz wylaniu
ścieków
z
przepompowni
wystarczy przestrzegać zasad
określonych w ustawie z dnia
7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę
i zbiorowym odprowadzaniu
ścieków:
„Art. 9. 1.Zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i
ścieków przemysłowych do
urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania
wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych

i wód drenażowych do
kanalizacji sanitarnej.
2.Zabrania się
wprowadzania do
urządzeń kanalizacyjnych:
1)
odpadów
stałych, które mogą
powodować zmniejszenie przepustowości
przewodów
kanalizacyjnych,
a w szczególności
żwiru, piasku, popiołu,
szkła, wytłoczyn, drożdży,
szczeciny, ścinków skór, tekstyliów, włókien, nawet jeżeli znajdują się one w stanie rozdrobnionym;
2) odpadów płynnych niemieszających się z wodą,
a w szczególności sztucznych
żywic, lakierów, mas bitumicznych, smół i ich emulsji, mieszanin cementowych;
3) substancji palnych i wybuchowych, których punkt zapłonu
znajduje się w temperaturze
poniżej 85°C, a w szczególności
benzyn, nafty, oleju opałowego,
karbidu, trójnitrotoluenu;
4)
substancji
żrących
i toksycznych, a w szczególności mocnych kwasów i zasad,
formaliny, siarczków, cyjanków

oraz roztworów amoniaku, siarkowodoru i cyjanowodoru;
5) odpadów i ścieków
z hodowli zwierząt, a w szczególności gnojówki, gnojowicy,
obornika, ścieków z kiszonek;
6) ścieków zawierających
chorobotwórcze drobnoustroje
pochodzące z:
a) obiektów, w których są
leczeni chorzy na choroby zakaźne,
b) stacji krwiodawstwa,
c) zakładów leczniczych dla
zwierząt, w których zwierzęta są
leczone stacjonarnie na choroby
zakaźne,
d)
laboratoriów
prowadzących badania z materiałem
zakaźnym pochodzącym od
zwierząt. ■

Jak zima, to Zakopane
8 stycznia klasa IIIa wybrała się na wycieczkę do
Zakopanego.
W niedzielę uczniowie wraz
z opiekunami spotkali się na
peronie w Słupsku i rozpoczęli
przygodę. Pociągiem dojechali do
Gdańska, a następnie do Zakopanego. Długa podróż zakończyła się w schronisku Szarotka
w Zakopanem. Pierwsza atrakcja
– aquapark znajdujący się niedaleko naszego schroniska – zapewnił im świetną zabawę. Potem
spacer po Krupówkach. Kolejny
dzień, czyli wtorek, był dla nich
najbardziej ekscytujący, ponieważ
wybrali się na narty. Każdemu
udało się nauczyć jeździć, mimo
że nie było ani łatwo, ani miękko.
Wieczorem odwiedzili Centralny
Ośrodek Sportu, gdzie zrelaksowali się jeżdżąc na łyżwach.
Następny dzień to 18-kilometrowy

marsz, aby zdobyć Morskie Oko.
Aby umilić wieczór damska część
wycieczki odwiedziła kawiarnię
„Samanta”. Ostatnie popołudnie
w Zakopanem uczniowie i opiekunowie spędzili wjeżdżając
wyciągiem na Wielką Krokiew,
kupując pamiątki na Gubałówce
i spacerując po Krupówkach.

Wieczorem wyruszyli pociągiem
do domów.
– Na wycieczce spędziliśmy
wspaniałe chwile razem, odpoczęliśmy i poznaliśmy wiele ciekawych miejsc. Dziękujemy bardzo
opiekunom za mile spędzony czas
przez te 5 dni – podsumowali
uczestnicy zimową wycieczkę. ■
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Najmłodsza odsłona na scenie biblioteki

Teatr po angielsku
Na początku roku podsumowano projekt „Teatr anglojęzyczny”, w którym wzięły udział najmłodsze dzieci – z rocznego przygotowania
przedszkolnego oraz obu punktów przedszkolnych działających przy SP Trzebielino.

M

aluchy zaprezentowały
swoje
zdolności aktorskie w zimowym przedstawieniu pod tytułem „Winter
Wonderland”. Dzięki uzyskanemu dofinansowaniu z Fundacji
„Parasol” z Bytowa możliwe było

przeprowadzenie projektu oraz
zakup m.in. wielu strojów dla
najmłodszych,
Na
scenie,
w cudownej, zimowej krainie
znalazły się elfy, renifery, śnieżynki, Królowa Śniegu i energiczne pingwiny, które będziemy
mogli oglądać na naszej scenie

Jubileuszowe wyróżnienia
Poradnia PsychologicznoPedagogiczna w Miastku
z okazji jubileuszu 50-lecia
działalności przygotowała
konkurs. „Poradnia z przymrużeniem oka”. Wzięły
w nim udział – i to z sukcesem – nasze gimnazjalistki.
Podczas uroczystości, która
odbyła się w Powiatowym
Młodzieżowym Domu Kultury
w Miastku, ogłoszono uroczyście
wyniki konkursu. Nasze zdolne
uczennice: Zuzanna Biniek (III B),
Anna Kadylak (III B), Klaudia
Nowatka (III B), Alina Sieklucka (III
B), Natalia Wieczorek (II A) zdobyły II miejsce w konkursie muzycznym. Przy akompaniamencie gita-

rowym zaprezentowały nagrodzony utwór „Praca Psychologa”, do
którego słowa ułożyła Alina
Sieklucka, zaś muzykę ułożył
nauczyciel Bartczak Mariusz.
II
miejsce
w
konkursie
plastycznym zajęła Weronika
Góral (III B), a III miejsce:
Aleksandra Czajkowska (II A)
– opiekunem dziewcząt jest
Izabela Łazuga.
W konkursie literackim za
wiersz „Moja lepsza przyszłość”
wyróżnienie zdobyła Wieczorek
Natalia (II A) – opiekunem jest
Alicja Kisielewska, a w konkursie
plastycznym wyróżnienie zdobyły:
Zuzanna Biniek (III B), Aleksandra Kruk (III B), Róża Jazowska
(II A) i Olga Dawidowicz (II B)
pod opieką Izabeli Łazugi. ■

Zwycięzcy gladiatorzy
Od kilku lat nasz klub sportowy „Gladiator” szkoli koszykarzy
odnosząc na tym polu niemałe
sukcesy. W tym roku szkolnym
nasze dziewczyny również startowały w Międzywojewódzkiej Lidze
Koszykarskiej podnosząc swoje
umiejętności,
niezbędne
do
udanej rywalizacji.
16 i 17 marca odbyły się elimi-

nacje rejonowe w ramach gimnazjady koszykarskiej .
Zarówno drużyna dziewcząt
jak i chłopców zakwalifikowały się
do finału powiatowego tych
rozgrywek. Chłopcom udało się
zwyciężyć w powiecie i obecnie
szykują się do półfinałów wojewódzkich. Dziewczęta natomiast
zajęły II miejsce. ■

jeszcze nie raz. Zrealizowany
projekt
umożliwił
dzieciom
z przedszkoli oraz rocznego przygotowania przedszkolnego opanowanie nowych umiejętności, m.in.
opanowania scenicznego, większej pewności siebie. Główny
rezultat płynący z projektu to

nauka dzieci języka angielskiego
łącząca zabawę z nabywaniem
nowych umiejętności językowych.
Występ dzieci był bardzo
emocjonujący, wymagał od nich
odwagi i skupienia. W projekt zaangażowanych było aż 60 maluchów
na scenie. Na sali widowiskowej

przy Bibliotece w Trzebielinie zgromadziło się około 200 widzów,
którzy siarczyście oklaskiwali
młodych artystów. Występ naszych
najmłodszych dzieci był połączony
z koncertem chóru działającego
w naszej szkole, który stanowił miły
przerywnik podczas imprezy. ■

Tydzień
z dinozaurami

W świecie wierszy
Juliana Tuwima

Mini koncert walentynkowy

■ 26 lutego w grupach przedszkolnych
w Trzebielinie obchodziliśmy święto
prehistorycznych stworzeń. Aby przedszkolaki mogły poznać życie tych
fascynujących gadów w grupach przedszkolnych zorganizowano tydzień
z dinozaurami. Dzieci mogły się dowiedzieć jaki był początek ery dinozaurów?
Jak wyglądało ich panowanie na ziemi?
No i oczywiście co było przyczyną zagłady gatunku. Na zakończenie tygodnia
każda z grup wykonała wspólnie plakat,
makietę dinozaurów z papieru, bądź styropianu.

■ 13 marca filia biblioteczna w Suchorzu gościła uczniów klasy pierwszej ze Szkoły Podstawowej w Suchorzu wraz z nauczycielkami.
Tematem zajęć były ulubione wiersze
Juliana Tuwima.
Dzieci wysłuchały utworów poety:
Bambo, Ptasie radio, Lokomotywa,
Abecadło. Następnie wykonały ilustracje do wiersza Lokomotywa. To
jedno z wielu zaplanowanych na ten
rok, spotkań czytelniczych podejmowanych we współpracy ze Szkołą Podstawową w Suchorzu.

[w obiektywie]
Podstawowy
karnawał
13 stycznia w Szkole Podstawowej
w Trzebielinie odbył się bal karnawałowy. Na salę gimnastyczną przybyły
postaci z komiksów, bajek, legend
i horrorów. Nie zabrakło księżniczek,
czarownic, ale także pospolitych
owadów: biedronek, pszczółek i wielu
innych barwnych postaci. Dzieci wzięły
udział w kilku konkursach i wspólnej
zabawie. Było wesoło, kolorowo, a na
zakończenie wspólnej imprezy na każdego czekało słodkie podziękowanie.

[krótko]
■ Dziewczęta 14 lutego zaskoczyły
swoich rówieśników przygotowanym
minikoncertem walentynkowym. Zaśpiewały i zagrały dwa hity: „Zakazany
owoc” (Krzysztof Antkowiak) i „Zanim
pójdę” (Happysad), które w ocenie kolegów i koleżanek wypadły znakomicie.
– To był wspaniały przerywnik w lekcjach – podsumowali zgodnie.
– Alina, Natalia, Ania, Klaudia, Zuzia,
Weronika i Iga – dziękuję za przygotowanie koncertu – podsumował minirecital walentynkowy Mariusz Bartczak,
opiekun zespołu wokalno-muzycznego
z Gimnazjum w Starkowie.
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Trampkarz „D-1”
Trener – Andrzej Labuda

PIŁKA NOŻNA

Słupska klasa okręgowa sezon 2016/2017 – Wiosna 2017

Nasi grają!

Seniorzy
Trener – Krzysztof Waszkiewicz

Junior młodszy „B”
Trener – Stanisław Bubnowski
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Meble „szyte” na miarę
Meblarstwem zajmuje się całe swoje życie zawodowe, czyli już ok. 13-14 lat. Jednak swoją działalność gospodarczą zdecydował się
rozpocząć w listopadzie 2016 r. I teraz już wie, że założenie „Stylowego mebelka” to był strzał w „10”!

N

ie ma kąta lub
ściany w domu,
mieszkaniu, którego nie potrafiłby zabudować.
Oferuje pełen pakiet usług
w zakresie produkcji wysokiej
jakości mebli na wymiar: kuchnie,
sypialnie, szafy, garderoby, meble
biurowe, nietypowe zabudowy
wnęk. Zapewnia, że jest w stanie
zrealizować każdy indywidualny
pomysł klienta.
– Branża mebli na wymiar ma
to do siebie, że nie można stać w
miejscu. Rozwiązań technologicznych jest mnóstwo i ciągle pojawiają się nowe, więc ważne jest
obserwowanie trendów i kierunków
w jakich rozwija się rynek. Specjalizuje się w nowoczesnym, ergonomicznym wzornictwie.

Praca daje mu satysfakcję, bo
każda realizacja jest inna i łączy
się z wykonywaniem wielu różnorodnych czynności, dlatego też
pracując w tej branży, nie sposób
się nudzić. Satysfakcjonujące jest

STYLOWY MEBELEK
Arnold Zając
Starkowo 20A
tel. 669 543 206
https://www.facebook.com/
stylowy.mebelek?fref=ts

również to, że nowe zlecenia
pozyskuje najczęściej z polecenia
klientów. – Reklama szeptana, to
najlepsza ocena mojej pracy
– podsumowuje właściciel. ■

Salon z laurem piękna
We wrześniu 2016 r. na
mapie salonów fryzjerskich
gminy Trzebielino, w Zielinie, pojawiła się fryzjerka
z pasją, której żadna głowa
– męska, damska, ani dziecięca nie jest straszna.
Oczywiście w zestawie usług
jest męskie strzyżenie, ale w przypadku troski o kobiece fryzury
paleta możliwości gwałtownie się
rozrasta. Właścicielka salonu
„Pasja” zaproponować może koloryzację (farbowanie, balejaż,
pasemka, ombre, sombre, refleksy, itp.), keratynowe prostowanie
włosów, zabiegi pielęgnacyjne
typu Sauna oraz zabieg wykonany profesjonalną pielęgnicą do
włosów, a także upięcia okolicznościowe oraz makijaż, depilację
i hennę. Oczywiście we wszyst-

[ważne telefony]
Urząd Gminy Trzebielino
tel. 59 85 80 223
59 85 80 253
608 452 060
fax 59 85 80 167
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Trzebielinie
tel./fax 59 85 80 255
Biblioteka Gminna w Trzebielinie
tel./fax 59 85 80 229
Filia w Suchorzu, tel./fax 59 85 80 666

[WSPIERAMY PRZEDSIĘBIORCÓW]
Zachęcamy wszystkich przedsiębiorców z terenu gminy, zainteresowanych promocją swojej firmy, do zaprezentowania profilu swojej
działalności na łamach naszej gazety. Informacja w naszym biuletynie jest skuteczna, ogólnodostępna i bezpłatna. Jeżeli chciałbyś
się zaprezentować prosimy o kontakt: Justyna Rapita, Urząd Gminy
Trzebielino, pok. nr 8, tel. 59 85 80 253.

kich usługach korzysta z profesjonalnych kosmetyków i farb
– Artego oraz Montibello.
– Bywają dni, że salon jest
otwarty od godziny 6 do 21.
– Jeśli jest taka potrzeba działam
również w niedzielę. Godziny
otwarcia są zmienne, ponieważ
staram się być bardzo elastyczna.
Wszystko ustalane jest pod klienta, dlatego jeżeli nie chcemy
czekać
najlepiej
wcześniej
umówić się telefonicznie. Jeśli
chodzi o farbowanie to terminy są
nawet dwutygodniowe.
Salon zajął pierwsze miejsce w
plebiscycie LAUR PIĘKNA 2017
na najpopularniejszy salon fryzjerski w powiecie bytowskim. ■
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Zakład Usług Komunalnych
w Trzebielinie
tel./fax 59 84 27 458
Nadleśnictwo Trzebielino
tel. 059 858 02 44
fax 059 858 01 15
NZOZ „MAMED” w Trzebielinie
tel. 59 85 80 225
Apteka „Pod Lwem”
tel. 59 85 80 381
BS w Bytowie, Punkt Obsługi
Klienta w Trzebielinie
tel. 59 85 80 230

Urząd Pocztowy w Trzebielinie
tel. 59 85 80 219
Posterunek Policji
w Kołczygłowach
tel. 59 821 3397 lub 59 822 8447
fax 59 821 3397
Punkt Przyjęć Dzielnicowego
sierż. sztab. Robert Rogoża
tel. 571 335 141
Komenda Powiatowa Policji
w Bytowie
tel. 59 822 83 00
Szpital Miejski w Miastku
tel. 59 857 09 00

Szpital Powiatu Bytowskiego
tel. 59 822 85 00
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
w Słupsku
tel. 59 846 01 00
Starostwo Powiatowe w Bytowie
tel. 59 822 80 00
Urząd Skarbowy w Bytowie
tel. 59 822 28 91
Powiatowy Urząd Pracy
tel. 59 822 22 27
Powiatowy Urząd Pracy
Filia Miastko
tel. 59 857 51 19
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